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ESMENA NÚM. 1 
 

RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT RELATIU AL  
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT 
D’UNA ULTRACENTRÍFUGA I ROTORS ASSOCIATS PER SERVEIS GENERALS I 
INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - 
INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
LICI 2022-053 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT 
ULTRACENTRÍFUGA 
 

I. Que s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’expedient de referència, relatiu al 
subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’una ultracentrífuga i dels rotors 
associats per la sala de centrífugues comuns de l’edifici Collserola, el qual va a càrrec de la 
Unitat de Serveis Generals i Infraestructures com a equip comú de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR). 
 

II. En concret es procedeix a rectificar el document “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES”, 
concretament la Clàusula 5. Descripció de l’objecte a subministrar dins del punt “5.1 – 
Ultracentrífuga”. 

 
En aquest apartat es mencionen les característiques mínimes de l’equip, i es rectifica en els 
següents apartats on posa: 

• Pes inferior a 400 kg 
• Dimensions màximes: 79 cm ample X 88 cm alt X 69 cm fons 

 
 
Per tant, s'aclareix que hauria de posar el següent:  
 

•  Pes aproximat: 400 kg 
• Dimensions aproximades: 79 cm ample X 88 cm alt X 69 cm fons 

 
 

III. De conformitat amb l’article 136.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, “els òrgans de contractació hauran d'ampliar el termini inicial de presentació de les 
ofertes i sol·licituds de participació, així mateix, en el cas en què s'introdueixin modificacions 
significatives en els plecs de la contractació [...]”. El mateix article determina que s’entén com 
a modificació significativa un canvi o variació en l’objecte del contracte.  
 

IV. S’acorda l’ampliació del termini de presentació d’ofertes fins el proper dia 13 de desembre de 
2022, fins les 10:00h.  

 
Consegüentment, s’acorda la modificació d’obertura de Sobres: 

  
• L’obertura del Sobre número 1 serà el proper dia 14 de desembre de 2022 a les 11:00h 

i en sessió privada.  
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• L’obertura del Sobre número 2 serà el proper dia 22 de desembre de 2022 a les 11:00h 
i en sessió privada.  

• L’obertura del Sobre número 3 serà el proper dia 19 de gener de 2023 a les 11:00h i 
en acte públic.  

 
 

V. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i 
persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat tota la documentació d’aquest 
Procediment l‘esmentada rectificació, als efectes pertinents, així com publicar aquesta 
resolució d’esmena al Perfil del Contractant (web) de la Fundació http://www.vhir.org, així com 
a l’apartat de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
https://contractaciopublica.gencat.cat  
 

 
 
 

Barcelona, a 25 de novembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                
Sra. Montserrat Giménez Prous 
Gerent 
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